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„A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérés-értékelés és digitális fejlesztések, 

innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása”



SEGÍTENI KELL ELIGAZODNI A DIGITÁLIS VILÁGBAN

Az információmennyiség egyfajta 

devalvációt eredményez a 

információk tudássá konvertálása 

terén. 

Keresőalgoritmusok határozzák 

meg az információk relevanciáját.

„Túravezetők” lehetünk a tanulás 

útjain.



• Digitális kompetencia 
alapkészség!

• Transzverzális 
kompetencia

• Minden tantárgyban

• Napi szinten

• Pedagógus/Diák

• Egyénre szabott 
megoldások

• Esélyegyenlőség

DOS-REFLEXIÓ A VERSENYKÉPESSÉG NÖVELÉSÉRE

Tartalomszolgáltatás iránti igények:

- Elegendő mennyiségű minőségi tartalom a 

forrásközpontú ismeretszerzéshez.

- Minden tantárgyhoz legyen digitális 

kompetenciafejlesztéshez tartalom.

- Kész tananyagok helyett „alapanyagok”, hogy 

keresés, szűrés, rendszerezés után álljon össze 

az ismeret. Tükrözött osztályterem.

- Akadálymentesítés, KÉK kommunikáció

- Megosztható, letölthető, szerkeszthető tartalom.

- Megtalálható tartalom – köznevelési szempontú 

adatgazdagítás



DOS Tartalomszolgáltatási igények

500 tanulónként 1 db 3D nyomtató beszerzése. Közgyűjteményi STL fájlbank (műtárgyak, 

országos múzeumok épületei).

A szaktantermek 40%-ának felszerelése 3D megjelenítésre 

alkalmas interaktív megjelenítő eszközzel és az ehhez 

szükséges VR-szemüvegekkel. 

VR szemüveg használatát támogató 

megoldások.

3 tanulónként egy programozható robotot kell biztosítani. A robotika tárgykörébe tartozó megoldások.

A természettudományos szaktantermekben legyenek digitális 

dataloggerek, szenzorok a természettudományos kísérletek 

támogatására.

Problémaközpontú megjelenítés, projektek, jó 

gyakorlatok (pl. Hogyan építették a 

piramisokat? Hogyan marad fenn a hajó a 

vízen? Hogyan fejlődtek a járművek?)

Az intézményeknek rendelkezniük kell multimédia laborral a 

könyvtárban vagy forrásközpontban (digitális kamera, VR 

megjelenítő, multimédia szerkesztésére alkalmas 

munkaállomás és perifériák).

Szerkeszthető, letölthető, sokszorosítható, 

megosztható tartalmak. 

Legyen lehetőség a tanulók saját eszközeinek bevonására a 

tanítási folyamatba, azon tanulók esetében (BYOD), akik nem 

rendelkeznek a szükséges digitális saját eszközzel, az iskola 

biztosítsa a megfelelő eszközt.

Mobileszközön (tableten, telefonon) 

megjeleníthető reszponzív felület.

A DOS INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉSI IRÁNYAIBÓL KÖVETKEZTETHETŐ FEJLESZTÉSI 

IRÁNYOK



• Digitális pedagógia ≠ digitális eszközökkel végzett pedagógia

• Digitális pedagógia = a digitális életre felkészítő pedagógia

DIGITÁLIS PEDAGÓGIA



• Direkt érték- és 
normaközvetítés

• Frontális tanítás

Normatív 
nevelés

• Életszerű körülmények 
közötti tapasztalatszerzés

• Tudásmenedzsment 

Értékrelativista 
nevelés

KÖZGYŰJTEMÉNYI TARTALOM 

A PEDAGÓGIAI PARADIGMAVÁLTÁS SZOLGÁLATÁBAN



• A tartalmi szabályozóknak 
megfelelően

(új Nat, kerettantervek 2019 őszén)

• Képzési szakaszokhoz igazítva:

alsó tagozat (1-4. évf.)

felső tagozat (5-8. évf.)

középfokú nevelés-oktatás 
(9-12. évf.)

• Belépőszint meghatározása 
nehéz – tudásrétegek

• Ösztönzés a tanulásra –
motiváló tartalmak, 
érdekességek

OKTATÁSI SZEMPONTÚ ADATGAZDAGÍTÁS



Magtartalom, bázisrekordok - Múzeumok a méltányos oktatásért

- Alapműveltség kialakítása - Highlights of Hungary

- Adatgazdagítás – köznevelési kulcsszavakkal

- A kevesebb több! Tematikai egységekhez rendelt minimális rekordszám.

- Minimális szöveges tartalom, tárgyleírás, inkább az érdekességekre 
koncentrálva, feliratok a műtárgyakon érdekes részletek kiemelésével. 

- Az összefüggések, kapcsolódó tartalmak ajánlása.

- Adatvizuálizáció (pl. feliratok, infografika, gondolattérkép)

- Interaktív feladatok

- Ötletek pedagógusoknak 

- Újrahasznosítás – korábbi digitalizált rekordok összekapcsolása 
kulcsfogalmak alapján 

- Akadálymentesítés

PEDAGÓGIAI PARADIGMAVÁLTÁS KÖZGYŰJTEMÉNYI 

DIGITÁLIS TARTALMAKKAL - MINIPILOT



KONTEXTUS



• MuseMap, MuseumStat – edukációs célú 
továbbfejlesztése, web 2.0, 
szolgáltatásfejlesztés, aktualizálás, 
statisztikai adatok köznevelési szempontú 
adatvizualizációja

• Digitális tanösvények kialakítása

• Mobilapplikáció – közgyűjtemények 
népszerűsítése

MOBILAPPLIKÁCIÓ, ADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA, 

VIRTUÁLIS TANÖSVÉNYEK



• Köznevelési kulcsszókészlet kialakítása

• Egységes metaadat gazdagítás az összes 
aggregációban (NAP)

• Keresőoptimalizálás 

• Közösségi kulcsszavazás

• Felhasználó igények felmérése

• Tanuló algoritmusok (MI)

METAADAT GAZDAGÍTÁS



EGYÉNRE SZABHATÓ MEGOLDÁSOK, 

DIFFERENCIÁLÁS, TANULÁSMENEDZSMENT



• Támogatás a differenciált tanuláshoz, mely lehetővé teszi a diákok számára, 
hogy egy egyszerű kattintással megváltoztassák az olvasási szinteket.

• Betűméret beállító és beépített fordítási eszközök támogatják a speciális 
szükségleteket igénylő diákokat.

• Az állami tantervi normákhoz igazított, pontos, korszerű, nem-fikciós 
tartalom. 

• A „Tartalomgyűjtő” funkció használatával a pedagógus vagy a diák 
kiválaszthat és tevékenységekhez vagy projektekhez rendelhet tartalmakat.

• Óraterveket hozhat létre, amelybe tartalmakat tölthet fel a „Lesson Plan
Builder” segítségével.

• Személyre szabott megoldásokat kínálhat a pedagógus a STEAM 
oktatáshoz.

• Ugyanolyan felhasználói élményt nyújt a tableten, okostelefonon, laptopon, 
asztali számítógépen vagy bármely internetkapcsolt eszközön.

JÓ GYAKORLAT – BRITANNICA SCHOOL



• A gyermek saját olvasási szintjének megfelelő szövegek, 
hogy magabiztosan és örömmel falja az ismereteket.

• Bármikor és bármilyen eszközön elérhető.

• Tartalmakkal támogatják a házi feladat megoldását.

• Frissítik aktuális hírekkel, érdekességekkel, hogy mindig 
izgalmas tartalmat kínáljanak a gyerekeknek.

• Biztonságos és megbízható zárt rendszert biztosítanak a 
böngészéshez. Nem lesznek nem kívánatos tartalmak.

• Százezer cikk, 60 ezernél több kép és videó, 
szövegfelolvasás, változtatható betűméret, interaktív atlaszok, 
szótár, Google-fordítóbarát megoldások. 

ÜZENETEK A SZÜLŐKNEK



• Adatvizualizáció

• Digitális tanösvények kialakítása

• Oktatási célú statisztikai adatbővítés 

• Gamification megoldások 

• Edutainment megoldások 

INNOVATÍV MEGOLDÁSOK



• Fókuszban a tanulók! Tanulás digitális műkincstárral – kontextusba 
helyezett fotók, videók, érdekességek, 3D modellek

• Ingyenesen használható, letölthető, szerkeszthető tartalmak

• Tudásszinthez igazított, akadálymentes és differenciált tartalom (pl. hangos 
funkciók)

• Saját tartalomtár létrehozásának lehetősége

• Közösségi megoldások (megosztás pl. Facebook, küldés e-mailben)

• Böngészés műveltségi terület, korosztály, tantárgy, kulcsszó szerint

• Összhangban a tananyaggal – keresés a kerettantervek kulcsszavai alapján

• Bármilyen eszközön használható (tablet, okostelefon, laptop, asztali 
számítógép)

• Tanóra tervező modul – mappákba gyűjthető, címkézhető és megosztható 
tartalmak

• Együttműködési platform – intuitív házi feladat készítés

TOP 10 ÜZENET A MÚZEUMI DIGITÁLIS PILOT SZÁMÁRA



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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Farkas Andrea

Senior digitális fejlesztő

Digitális Pedagógiai Módszertani Központ


